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Özetçe— EKG işaretinde ST segmenti düşmesi,
yükselmesi veya bir aritminin olup
olmadğn tespit
edilmesi kalp krizinin erken teşhisi için oldukça önemlidir.
Bu çalşmada EKG işaretinde ST segmenti düşmesi,
yükselmesi veya aritminin önceden tespiti için Zhao-AtlasMark zaman frekans dönüşümü tabanl bir algoritma
geliştirilmiştir.
Önerilen
algoritmann
performans
değerlendirmesi MIT-BIH Aritmi, European ST-T ve Long
Term ST veritabanlarndan oluşturulan büyük
bir
veritabannda yaplmştr. Snflandrma performans
sonuçlar srasyla doğruluk, duyarllk, özgüllük, negatif
prediktif değer ve F skoru %95.09, %95.08, %98.31,
%98.31 ve %95.08 olarak bulunmuştur. Ayrca önerilen
algoritmann hz Teletp sisteminin karar destek parças
için idealdir.

I.

GİRİŞ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok ölüme ve
sakatlğa neden olan yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkileyen halk sağlğ sorunu bulaşc olmayan
hastalklardr. Bulaşc olmayan hastalklar içerisinde
birinci srada kalp damar hastalklar ve kalp damar
hastalklarndan kaynakl oluşan kalp krizi yer
almaktadr.Kalp krizi tpta miyokard infarktüs olarak
adlandrlmaktadr. Kalp krizinin teşhis edilebilmesi için
EKG kaytlarnn analizi ve yorumlanmas yaplmaktadr.
Kalp krizi gibi baz durumlarda ST segment seviyesinde
sapmalar gözükür.Bu sapmalar ST segmenti düşmesi veya
yükselmesi şeklindedir [1]. Kalp krizinde; EKG
kaytlarnn doğru şekilde analiz edilmesi kalp krizinin
önlenmesinde ve kalp krizi oluştuktan sonra doğru teşhis
ve tedavinin yaplmas için oldukça önemlidir [2]. Kalp
krizi gibi acil durumlarda hastalara doktorlarn hemen
müdale edebilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ve dünyada
bu gibi acil durumlarda hastaya annda müdahale imkan
sağlayan Teletp sistemleri kullanlmaktadr.Teletp
sistemleri geniş çapta sistemler olmakla birlikte en önemli
bileşenleri acil durumlarda hastaya gerekli müdahalenin
yaplmasn sağlayan alarm sistemlerdir [3].

Anahtar Kelimeler — Kalp Krizi; Zhao-Atlas-Mark Zaman
Frekans Dönüşümü; Elektrokardiyagram (EKG); Teletp; ST
Segment Değişimleri.
Abstract— Detection of ST segment depression, elevation,
or an arrhythmia in the ECG signal is very important for the
early detection of a myocardial nfarction. In this study, an
algorithm based on Zhao-Atlas-Mark time-frequency
distribution was developed in order to early detection of ST
segment depression, elevation or arrhythmia on ECG signal.
The performance evaluation of the algorithm was
performedon a large database generated from MIT-BIH
Arrhythmia, European ST-T and Long Term ST databases.
The classification performance results were found as
accuracy, sensitivity, specificity, negative predictive value
and F score of 95.09%, 95.08%, 98.31%, 98.31% and
95.08%, respectively. Moreover, speed of the proposed
algorithm is ideal for the decision support part of the
telemedicine system.

Yaplan çalşmada EKG işaretinin her hangi bir R-R
aralğnda bir ST segmenti düşmesi, yükselmesi veya bir
aritminin olup olmadğn tespit edebilecek bir
algoritmann gerçekleştirilmesi amaçlanmştr. Böylece
hastada olas kalp krizinin varlğnn önceden
bulanabilmesi ve kötü sonuçlarnn en aza indirgenmesi
sağlanr. Önerilen algoritmada Zhao-Atlas-Mark zaman
frekans dönüşümleri tabanl öznitelikler kullanlmş olup
algoritmann performans değerlendirmesi büyük bir
veritabannda yaplmştr.

Keywords — Myocardial Infarction; Zhao-Atlas-Mark
Time Frequency Transform; Electrocardiogram (ECG);
Telemedicine; ST Segment Changes

II.

İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Birçok araştrmac kalp krizinin erken teşhisi için
EKG’deki ST segmeti yükselmelerini veya düşmelerini
tespit etme amaçl çalşmalar yapmştr.Bu çalşmalarn
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bazlarnda öznitelik çkarma aşamasnda; KarhunenLoeve donüşümü [4], genetik algoritmas [5], Sakl
Markov Modeli (HMM) [6] ve zaman-frekans analizi [7],
dalgack dönüşümü [8] kullanmşlardr. Bu çalşmalarn
dşnda farkl yöntemler kullanan çalşmalar aşağda
özetlenmiştir.
Al-Fahaum ve diğerleri rastgele 14 tane hastalkl EKG
sinyalini European ST-T veritabanndan ve 24 tane
rastgele normal EKG sinyalini MIT-BIH Aritmi
veritabanndan seçmişlerdir. EKG sinyallerine ikizspektrum analizi, kuadratik faz eşleme gibi yüksek frekans
analiz teknikleri uygulanarak ortalama duyarllk ve
pozitif prediktif değeri srasyla % 100 ve %93.33
bulmuşlardr [9]. Muhammad Arif ve diğerleri
çalşmasnda T dalgas genişliği, Q dalgas genişliği ve ST
segmenti seviye sapmas özniteliklerini kullanarak
miyokard infarktüs snflandrmas yapmşlardr. PTB
veritabanndan elde edilen 20.160 kalp atm
kullanlmştr. Miyokard infarktüs 10 tane alt snfa
ayrlmştr. Duyarllk, özgüllük ve doğruluk değerleri
srasyla %90, %90 ve %98.3 olarak bulunmuştur [10].
III.

Derivasyon
V1
V2
V3
V4

Toplam

V1

101,105,106,107,108,109,111,112,113,
115,116,118,119,121,122,200,201,202,
203,205,207,208,209,210,212,213,214,
215,217,219,220,221,222,223,228,230,
231,232,233,234
102,103,104,117
124

92157

4779

e0515,e0604

14376

e0110, s20311

Derivasyon
V1
V2
V3
V4

V5

221

e0103,e0104,e0108,e0111,e0113,e0114,e0127,
s20021,s20171,s20291,s20321,s20471

76187

e0205,e0403,e0410,e0603,e0613,e0808, s30681

16125

Veri Ad

Toplam

e0403,e0704,e0801,e0614,e0808,e1304
e0306,e0415,e0603,e0604, s20581,s20591
e0106,e0129,e0302, s20311,s30661
e0105,e0107,e0112,e0116,e0118,e0119,e0121,
e0122,e0124,e0125,e0126,e0139,e0147,e0148,
e0154,e0159,e0161,e0162,e0163,e0166,e0170,
e0501,s20151,s20301,s20171,s20331,s20481,
s20491,s20511,s20551,s20601
e0115,e0204,e0206,e0207,e0208,e0210,
e0211,e0212,e0213,e0303,e0304,e0305,e0306,
e0404,e0405,e0411,e0415,e0417,e0418,e0515,
e0602,e0605,e0607,e0609,e0613,e0614,e1302,
e1304,s20571,s30671,s30681

29130
23748
24470
17160

17160

111688
Toplam:
Tablo 3. European ST-T ve Long Term ST veritabanndan alnan ST
segmenti düşmesi olan kaytlar

B. Öznitelik Çkartm
EKG işaretleri diğer biyolojik işaretler gibi birçok farkl
nedenlerden
oluşan
gürültülerden
kolaylkla
etkilenebilmektedir. Önerilen algoritmada gürültülerin
etkisini kaldrabilmek amaçl EKG R-R aralğndaki her
işaret için eşitlik 1’deki gibi normalizasyon işlemi
uygulanmştr. Eşitlik 1’de x örnek değerlerini ifade
etmektedir.

A. Veritaban
Önerilen yöntemde MIT-BIH Aritmi veritaban ve
European ST-T veritaban ve Long Term ST veritaban
[11] olmak üzere; 3 farkl veritabanndan oluşturulan
büyük bir veritaban kullanlmştr. MIT-BIH Aritmi
veritabanndaki EKG işaretleri 360 Hz örnekleme
frekansna sahipken; European ST-T ve Long Term ST
veritabanndaki işaretler 250 Hz örnekleme frekansna
sahiptir. Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’de veritabanlar ve
seçilen kaytlarn ayrntlar verilmiştir.
Veri Ad

Toplam

e0403,e1302

Toplam: 111688
Tablo 2. European ST-T ve Long Term ST veritabanndan alnan ST
segmenti yükselmesi olan kaytlar

YÖNTEM

Derivasyon

Veri Ad

V5

Yaplan çalşmada EKG işaretindeki herhangi bir R-R
aralğnda ST segmenti düşmesi, ST segmenti yükselmesi
ve herhangi bir aritminin olup olmadğnn tespit edilmesi
ve kalp krizin erken teşhisinin sağlanmas amaçlanmştr.
Yaplan çalşmada kullanlan veritaban, öznitelik çkarma
ve snflandrma aşamalar srasyla aşağda açklanmştr.

V2
V4
V5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Xi =

X i − ortalama ( X i )
s tan dartsapma ( X i )

(1)

1) Zhao-Atlas-Marks Zaman Frekans Dönüşümü:
Önerilen algoritmada öznitelik çkartm aşamasnda
Zhao-Atlas-Marks
zaman
frekans
dağlmndan
yararlanlmştr. Bu dağlm karesel bir zaman frekans
dağlmdr ve bu dağlmla birlikte EKG R-R aralğndaki
her işaret için hangi frekansn hangi zaman aralğnda
mevcut olduğu bilgisine ulaşlmştr. Zhao-Atlas-Marks
[12] zaman frekans dağlmnda çapraz terimleri ortadan
kaldrabilmek ve frekans çözünürlüğünü artrabilmek için
konik şekilli çekirdek fonksiyonu kullanlmaktadr.
Çekirdek fonksiyonu (2)’de verilmiştir.

7939
1604

100,102,104,114,123

9988
Toplam: 111688
Tablo 1. MIT-BIH Aritmi veritabanndan alnan kaytlar

φ (θ ,τ ) = g (τ ) τ
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a konik

hesaplanmştr. Eğitim aşamalarnda 10-kat katlamal
çapraz doğrulama(10-fold cross validation) yaklaşm
kullanlmştr.

şeklin eğimini ifade eder. Bir s ( t ) işaretinin Zhao-AtlasMarks zaman frekans dağlm (3)’deki gibidir. Burada t
anlk zaman, w anlk frekans, τ zamanda ötelemeyi
ifade eder [12].

IV.

+∞

SONUÇLAR

Önerilen algoritmann snflandrma performanslarn
değerlendirilmesi için Matlab Classification Learner
Toolbox’dan yararlanlmştr. Destek Vektör MakineleriEn Yakn Komşuluk ve Snflandrc Topluluklar
yöntemleri snflandrma aşamasnda kullanlmştr. 4
snfl problem için eğitim doğruluğu ve test doğruluğu,
duyarllğ, özgüllüğü, F skoru ve negatif prediktif
değerler hesaplanmştr. Eğitim doğruluğu 4 snfn
ortalama değeri olarak verilmiştir. Diğer bahsedilen
değerler her snf için tek tek hesaplanmştr. Rastlantsal
karştrma işlem 3 defa tekrarlanarak değerlerin ortalama
ve standart sapmalar hesaplanmştr. Daha sonra her
snfn ortalama değerlerinin ve standart sapmalarnn
ortalama değerleri alnarak her snflandrma yöntemi için
test doğruluğu, duyarllğ, özgüllüğü, F skoru ve negatif
prediktif değerler hesaplanmştr. Bu ortalama değerler
yani sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.

t +τ α

1  *
1 
(3)

− jτω
ZAMD ( t , w ) =
 g (τ )e t −τ α s  u − 2 τ s  u − 2 τ  dudτ
4πα −∞
1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

EKG R-R aralğndaki saysal değerlere zaman frekans
analizlerinin uygulanabilmesi için saysal değerlerden
analitik sinyallerin elde edilmesi gerekir. Analitik sinyal
elde edebilmek için Hilbert [13] dönüşümünden
yararlanlmştr. Bu dönüşümle ayn zamanda sinyalin
spektrumu üzerinde negatif ve pozitif bölgelerde
oluşabilecek girişimlerin önlenmesi amaçlanmştr. Daha
sonra her EKG R-R aralğ için Zhao-Atlas-Marks zaman
frekans dağlm Hamming penceresi seçilerek
uygulanmştr. Bu dönüşüm sonucunda yatay ekseni
zaman dikey ekseni frekans olan bölgeler oluşturulmuştur.
Daha sonra bu bölgeler 5 alt bölgeye ayrlmştr. Her
bölgenin maksimum ve minim değerleri seçilmiştir. Bir
diğer aşamada her EKG R-R aralğndaki işareti örnek
değerlerinin türev değerli alnmştr. Ayn işlemler bu
örnek değerlere uygulanmştr. En son admdaysa 10 tane
maksimum 10 tane minimum değerler srasyla yazlarak
her bir R-R aralğ için boyutu 20 olan öznitelik vektörü
elde edilmiştir [14]. Katsay matrisinde maksimum ve
minimum noktalar seçilerek frekans değişimlerinin olduğu
bir başka deyişle ST segmenti düşmesi veya yükselmesi
olan noktalarn bulunmas hedeflenmiştir.

Snflandrma
Yöntemi

Eğitim

Test

NPD
Doğru- Doğru- Duyar- Özgüllük
luk
(%)
(%)
luk
llk
(%)
(%)
(%)
Destek Vektör Makineleri Yöntemleri
Kuadratik 88.80± 89.17 89.06 96.07
96.09
0.15
±0.17 ±0.18 ±0.08
±0.09
Kubik
93.25± 93.59 93.72 97.76
97.80
0.22
±0.16 ±0.16 ±0.06
±0.06
Fine
90.20± 92.27 90.70 96.80
96.77
Gaussian 0.15
±0.17 ±0.16 ±0.08
±0.07
Medium
92.70± 93.10 93.03 97.56
97.56
Gaussian 0.28
±0.21 ±0.25 ±0.09
±0.09
K-En Yakn Komşuluk Yöntemleri
Fine
94.20
94.25
94.24 98.00
97.97
±0.14
±0.23
±0.13 ±0.09
±0.09
Medium
94.15
94.08
93.79 98.03
97.97
±0.07
±0.16
±0.12 ±0.07
±0.11
Coarse
90.45
91.01
90.98 96.81
96.81
±0.21
±0.29
±0.28 ±0.12
±0.10
Kosinüs
93.65
94.01
93.95 97.47
97.91
±0.22
±0.14
±0.10 ±0.06
±0.04
Kubik
93.75
93.85
93.81 97.85
97.86
±0.08
±0.18
±0.15 ±0.08
±0.07
Weighted 94.45
94.73
94.71 98.16
98.22
öklid
±0.22
±0.14
±0.12 ±0.06
±0.09
Weighted 94.85
95.09
95.08 98.31
98.31
cityblok
±0.21
±0.17
±0.15 ±0.07
±0.04
Topluluk Snflandrclar Yöntemleri
Bagged
93.55
93.98
93.91 96.14
97.89
Trees
±0.08
±0.21
±0.09 ±0.08
±0.04
Subspace 94.25
94.47
94.43 98.07
98.08
K-EYK
±0.22
±0.19
±0.15 ±0.07
±0.05
Tablo 4. Önerilen Yöntemin Performans Analizi

C. Snflandrma
ST segment düşmeleri veya yükselmeleri V1, V2, V3,
V4, V5 derivasyonlarnda daha etkin gözükür. Yaplan
çalşmadaki amaç EKG R-R aralğndaki hastalkl,
sağlkl, ST segmenti yükselmesi ve ST segmenti
düşmesini birbirinden ayrt etmektir. Bu nedenle Tablo
1’deki 73641 tane sağlkl R-R aralğ snf 1, Tablo
1’deki 38047 tane hastalkl R-R aralğ snf 2, Tablo
2’deki 111688 tane ST segmenti düşmesi olan R-R aralğ
snf 3 ve Tablo 3’deki 111688 tane ST segmenti
yükselmesi olan R-R aralğ snf 4 olarak atanmştr.
Oluşturulan snf 1, snf 2, snf 3, snf 4 verileri
birleştirilerek 335064 satr 20 sütüna sahip öznitelik
vektör seti oluşturulmuştur. Daha sonra öznitelik vektör
seti rastlantsal olarak karştrlmştr. Öznitelik vektör
setinden her seferinde en az sayda R-R aralğna sahip
snf says kadar; yani 38047 tane öznitelik her snftan
rastlantsal olarak seçilmiştir. 38047 ∗ 4 = 152188 tane
R-R aralğna yeni öznitelik vektörü oluşturulmuştur. Bu
yeni oluşturulan öznitelik vektörünün yars eğitim yars
da test için kullanlmştr. Bu bahsedilen karştrma işlemi
3 defa tekrarlanarak snflandrma performans değerleri

196

F Skoru
(%)
89.05±
0.14
93.65±
0.15
90.87±
0.16
93.03±
0.11
94.25±
0.14
94.19±
0.26
90.99±
0.13
93.95±
0.03
93.82±
0.13
94.70±
0.10
95.08±
0.15
93.90±
0.13
94.43±
0.15
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TARTIŞMA

önerilen yönteme göre daha yüksektir.Ancak [9]’daki
çalşmann pozitif prediktif değeri
ve [10]’daki
çalşmann duyarllk ve özgüllük değerleri önerilen
yönteme göre oldukça düşüktür. Ayrca önerilen
yöntemde bu çalşmalara göre 3 farkl veritabanndan
oluşturulmuş büyük bir veritaban kullanlmştr ve bu
çalşmalarn hesaplama süreleri hakknda bir bilgiye yer
verilmemiştir.

Tablo 4’den anlaşlacağ üzere test doğruluğu,
duyarllğ, özgüllüğü ve negatif prediktif değeri, F skoru
değerleri srasyla %89.17 ve %95.09, %89.06 ve %
95.08, %96.07 ve %98.31, %96.09 ve %98.31, %89.05 ve
%95.08 değerleri arasnda değiştiği görülmektedir. En iyi
snflandrma sonuçlarnn Destek Vektör Makineleri
algoritmalarndaki Kubik; K-En Yakn Komşuluk
algoritmalarndaki Weighted (cityblok); yönteminde
Snflandrc Topluluklar algoritmalarndaki Subspace
K-En Yakn Komşuluk yönteminde alndğ görülmüştür.
Bu snflandrma yöntemlerinin doğruluk, duyarllk,
özgüllük, negatif prediktif değer ve F skoru değerlerinin
en yüksek standart sapma değerleriyse srasyla 0.19, 0.16,
0.07, 0.06 ve 0.15’dür. Bahsedilen 3 yöntem arasnda en
iyi sonuca Weighted (cityblok) K-EYK yönteminde
ulaşlmştr.
Yaplan çalşmadaki esas amaç geliştirilmekte olan
Teletp sistemi için kalp krizi gibi önemli durumlarda
oluşabilecek alarm sisteminin oluşturulmasdr. Bu
nedenle algoritmann hesaplama süresi de önemli bir
metriktir. Bir R-R aralğ için öznitelik çkarma süresi 4
snfl 4 snfl problem için ZAMD dağlm
kullanldğnda;
MIT-BIH Aritmi veritabannda 1.3
saniye, European ST-T veritabanda 0.66 saniye ve Long
Term ST veritabanndaysa 1.65 saniyedir. Test süresi
oldukça düşük olduğu için ihmal edilebilir. Bu hesaplama
sürelerin toplam göz önüne alndğnda; en yüksek değer
yaklaşk 2 kalp atm için gerekli süre kadardr. Bu
hesaplama süresi Teletp sisteminin karar destek parças
için idealdir. Tablo 5’de önerilen yöntemin diğer
çalşmalarla kyaslanmas verilmiştir.
Yazar

Veritaban

[6]

Long Term
ST-T
European STT 43.876 ST
segmenti
European STT 14 veri
aritmi MITBIH Aritmi 24
veri normal
PTB 20.160
atm

-

89

-

85

-

98.12

98.16

-

-

100

-

93.33

98.3

90

90

-

European STT, MIT-BIH
Aritmi ve
LongTerm ST

95.09

95.08

98.31

-

[8]
[9]

[10]
Önerilen
Yöntem

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doğruluk Duyarllk Özgüllük
(%)
(%)
(%)
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